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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten penghasil bekatul di Jawa Timur yaitu 

Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Februari sampai 

11 Maret 2016. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan metode purposive sampling, 

yaitu pemilihan lokasi penelitian  secara sengaja didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan berikut ini: (1) Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu sentra 

penghasil padi di Jawa Timur, dan (2) Sebagian besar petani yang ada di Kabupaten 

Tulungagung akan menanam padi pada saat musim penghujan. Data kecamatan di 

Tulungagung ini meliputi Kecamatan Rejotangan (46,875%), Kecamatan 

Kalidawir (21,875%), Kecamatan Sumbergempol (15,625%), Kecamatan Ngunut 

(15,625%). 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang dibutuhkan adalah data pemasaran bekatul di 

Kabupaten Tulungagung. 

3.2.2 Bahan dan Alat 

  Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah responden (petani, 

pedagang, tengkulak) dan pengguna bekatul. Sedangkan alat yang dipakai adalah 

alat tulis, kamera, alat hitung, dan transportasi. 
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3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pemasaran bekatul di 

Kabupaten Tulungagung dengan cara mencari data dari petani, tengkulak dan 

pedagang bekatul di Kabupaten Tulungagung serta bagaimana teknik pemasaran 

yang dilakukan. 

Cara pengamatan yang dilakukan menggunakan metode snowball sampling 

adalah teknik penentuan sample yang mulanya jumlahnya kecil kemudian 

membesar ibarat bola salju yang menggelinding lama menjadi besar dalam 

penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dirasa 

belum lengkap maka dicari orang lain lagi yang ditunjukkan oleh orang sebelumnya 

untuk melengkapi. Teknik ini lebih banyak digunakan pada penelitian kualitatif.  

Data primer diperoleh dari responden dengan cara observasi langsung dan 

wawancara langsung dengan petani melalui penggunaan daftar pertanyaan 

(Questionaire) meliputi;   a) sarana produksi yang digunakan, b) harga jual petani 

kepada pedagang  pengecer dan pedagang  pengumpul dan  c) faktor-faktor 

produksi yang digunakan dalam pengusahaan bekatul permusim tanam. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari Departemen Pertanian Kabupaten Tulungagung 

3.4 Metode Pengumpulan Data dan Responden Penelitian 

Berdasarkan batasan variabel yang dilakukan maka metode pengumpulan 

data yang dilakukan adalah pengumpulan data bauran pemasaran yaitu 4P (product, 

price, promotion, dan place). Teknik proses pengolahan data yang dilakukan adalah  

a) coding yaitu suatu usaha untuk mengklasifikasikan jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan serta membeerikan kode – kode tertentu berupa angka atau symbol, b) 
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editing yaitu kegiatan meneliti kembali daftar pertanyaan yang telah disusun untuk 

mengetahui apakah daftar pertanyaan tersebut tampak cukup baik, c) tabulating 

yaitu proses pengumpulan data kedalam tabel sehingga data tersebut tampak 

ringkas dan dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pembaca. Data yang 

diperoleh akan digambarkan dan dianalisis secara deskriptif. 

Responden yang diteliti adalah pelaku bisnis bekatul organik mulai dari 

petani/produsen hingga konsumen. Data yang diperoleh kemudian diolah secara 

kuantitatif berdasarkan margin dan efisiensi pemasaran. Jumlah responden 

penelitian dapat dihitung dengan rumus Slovin, yaitu : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat diberi toleransi atau diinginkan 

 Hasil penetuan responden tercapai setelah melakukan survey petani padi di 

daerah Tulungagung adalah sebanyak 47 petani dan responden yang digunakan 

sebanyak 32 responden dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑛 =  
47

1 +  47 (0,1)2
= 31.97 
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Hasil yang didapatkan adalah 31.97 responden yang dibulatkan menjadi 32 

responden di daerah Tulungagung. Dari hasil responden dan survey yang dilakukan, 

dapat dihitung margin dan efisiensi pemasaran. Besarnya marjin pemasaran dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus :  

 

Keterangan : 

MP = Margin Pemasaran 

Pr = Harga di tingkat konsumen yang diambil dari harga rata-rata 

Pf = Harga di tingkat produsen yang diambil dari harga jual rata-rata 

KP = Keuntungan Pemasaran 

BP = Biaya Pemasaran 

KP = MP – BP 

(Sujarwo, 2011) 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran bekatul digunakan rumus sebagai 

berikut : 

 𝐸𝑝𝑠 =  
𝐵𝑝

𝐻𝐸
 𝑥 100% 

Dimana Eps = Efisiensi Pemasaran 

  Bp = Biaya Pemasaran 

  HE = Harga Eceran 
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 Kriteria : - Eps < 5 % Efisien 

       - Eps > 5 % tidak Efisien 

(Soekartawi, 2002) 

Rumus untuk menghitung bagian yang diterima oleh masing masing 

lembaga pemasaran atau share margin adalah :  

𝑆𝑚 =  
𝑃𝑝

𝑃𝑘
𝑥 100%   

Keterangan :  

Sm  =  Share margin (%)  

Pp  =  Harga yang diterima produsen dan pedagang (Rp)  

Pk  =  Harga yang dibayar oleh konsumen (Rp) 

Keterangan: apabila share margin < 50% maka pemasaran dikatakan tidak.efisien 

begitupun sebaliknya apabila share margin > 50% maka pemasaran dikatakan 

efisien. 

Selanjutnya perhitungan disribusi marjin pada saluran pemasaran yang 

sudah diteliti dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝐷𝑖𝑠𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛 =
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

𝑀𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑥100% 

Sumber: (Sudiyono A, 2001). 
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3.5 Pelaksanaan 

3.5.1 Persiapan 

Persiapan penelitian dilakukan untuk pengecekan fungsi alat-alat penunjang 

penelitian,  yaitu kesiapan materi kuesioner dan kesiapan kuesioner yang akan 

dilakukan selama penelitian dilakukan.  

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 12 Februari hingga 11 Maret 

dimana pengambilan data akan dilakukan di satu tempat yaitu Tulungagung dimana 

kabupaten tersebut merupakan penghasil bekatul yang cukup besar di Jawa Timur. 

3.5.3 Pengambilan Data 

Pengambilan data akan dilakukan selama satu bulan yaitu pada tanggal 12 

Februari hingga 11 Maret karena data yang diambil berasal dari satu kabupaten 

tersebut.  

3.7 Jadwal 

Tabel 4. Penjadwalan Pelaksanaan Penelitian 

Jenis Kegiatan 

Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 

Pembuatan materi dan kuesioner di Tulungagung X 

Pengambilan data di Tulungagung X X X 

Tabulasi Data X X 

Analisis Data X X 

Pembuatan Laporan X 


